
 

Městská část Praha – Čakovice 
KOMISE PRO SÍDLIŠTĚ 
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Zápis č. 3 z jednání Komise pro sídliště Rady městské části 

Datum jednání: 3. 4. 2019 
Místo jednání: Cukrovarská 1/23 
Začátek jednání: 19:30 
Konec jednání: 21:00 
Jednání řídil: Ing. Miloslav Krejčíček 
  
Počet přítomných členů: 5, komise usnášeníschopná 
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Krejčíček 

Mgr. Otakar Duben 
Ing. Miroslav Zubina 
Ing. Iveta Zeithamlová 
Ing. Jaroslav Černý 

  
Omluveni: Jan Kadlec 

Gabriela Šroubková 
MgA. Jana Anděličová 
 

Host: nebyl  
Počet stran: 4 
Zapsal: Ing. Miloslav Krejčíček, předseda komise 
 

Schválený program jednání: 

1. Představení programu komise 

2. Volba zapisovatele 

3. Doprava + parkování v sídlišti 

4. Odvodňovací kanály 

 

  



Jednání: 

 

1. Představení programu komise 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

 

2. Volba zapisovatele 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Hlasování o zapisovateli M. Krejčíček: 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Pro návrh: Krejčíček, Duben, Zubina, Černý, Zeithamlová 
Návrh byl přijat 
 

3. Doprava + parkování v sídlišti + dopravní značení 

Předkladatelé: Miloslav Krejčíček + Otakar Duben 

Dopravní značení 

Již řešeno na minulé komisi. Toto téma otevřel kolega Duben. V sídlišti u konečné zastávky 
autobusu není aktuální dopravní značení. Když se projíždí ze sídliště (ulicí M. Podvalové), tak je 
přikázaný směr jízdy doprava, ale značení nezohledňuje možnost odbočení doleva k nové 
výstavbě rodinných domů. Komise doporučuje, aby rada MČ nechala opravit. 

V rámci dopravního značení se komise usnesla, že by bylo vhodné v rámci sídliště (obytné zóny) 
doplnit značení na vozovku s omezením rychlosti 20 km/h či „pozor děti“. Bohužel projíždějící 
auta tuto rychlost nedodržují. Jedná se o bezpečnost. Posouváme na radu MČ k projednání. 

 



Komise zároveň doporučuje opravit retardér (Marie Podvalové/Hakenova) přes který se chodí na 
zastávku autobusu. Aktuálně neplní svou funkci. 

Parkování v sídlišti 

Parkování je téma z minulých zasedání. Kolega Duben představil statistiku parkovacích míst a ve 
staré zástavbě je 150 a v nové zástavbě 100 parkovacích míst. Což je pro kapacitu sídliště 
nedostačující. Komise řešila možnosti nových rozšíření. Předseda komise Miloslav Krejčíček řeší i 
s panem starostou Jiřím Vintiškou. Komise se shodla na možnostech parkování v určitých 
lokalitách a chtěla by předat na radu MČ k projednání. 

1/ ulice Tryskovická – rozšíření vozovky (vznik parkovacího pruhu) 

2/ ulice Šircova – rozšíření pruhu pro parkování (prověření odvodnění – mělo by být v pořádku) 

3/ ulice M. Podvalové / Schoellerova – rozšíření pruhu silnice, posunutí chodníku či jeho zúžení 

 

Informace o uzavírce ulice Za Tratí 

Aktualizace informace, že omezí bude trvat do 11.4.2019. Pan starosta nechal minulou neděli 
večer doplnit značky se zákazem průjezdu sídliště. Komise se shodla, že by bylo dobré v ranní 
špičce postavit ke značce i vůz městské policie, aby efekt zákazu byl větší. Hodně aut ráno i 
nadále projíždí. 

 



4. Odvodňovací kanály 

Předkladatel: Jaroslav Černý 

Jedná se o vodní dílo. Poslední 2 roky neudržováno a nefungují správně spády. Je potřeba 
kontrola a zjištění aktuálního stavu. Aktuálně část těchto odvodňovacích kanálů vlastní jednotlivé 
domy (SVJ) a část patří MČ Praha Čakovice, viz obrázek níže. Domy ve staré části sídliště založily 
právnickou osobu – společnost, které navenek vystupuje jako subjekt, který může řešit společně 
s městskou částí. Nyní je potřeba posunout jednání dále a zjistit stav. Komise žádá radu MČ o 
spolupráci. 

 

Témata: 

- Vodoprávní úřad (jednání) 
- Provozní řád vodního díla 
- Pravidla provozu s MČ 
- Plány kanalizace nového sídliště – kam je svedena dešťová voda 

 

Závěr: 

Komise se shodla na termínu následujícího zasedání: středa 29.05.2019 v 19:30 hod. (opět 
v prostorách zámku). 

 

 

V Praze dne 7. 4. 2019 Zapsal: Ing. Miloslav Krejčíček 
 

 


